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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo 
instituto 2020-09-02 raštu Nr. S20-145 pateiktą patikslintą UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“, 
esančios Bakaičių k., Girkalnio sen., Raseinių raj., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimui Nr. 7/24-06 pakeisti (toliau – Paraiška). Patikslinta paraiška nagrinėjama ir 
derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 
dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. 
Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento (toliau – NVSC) 2020-09-21 raštu Nr. (2-
11 14.3.12E)2-70407 pateiktas pastabas (pridedama) ir pagal žemiau pateiktą Agentūros pastabą.

Paraiškos priede Nr. 11 pateikiama UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“ aplinkos monitoringo 
programa neatitinka TIPK taisyklių 22 punkto ir 22.3 papunkčio reikalavimų. Prašome pateikti 
suderintos UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“ aplinkos monitoringo programos  įmonės patvirtintą 
nuorašą.

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (redakcija galiojusi iki 2020-07-17).
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Patikslintą Paraišką ir papildomus dokumentus prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam 
nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo 
dienos.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti2.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Kauno departamento 2020-09-21 raštu Nr. (2-11 14.3.12E)2-70407 „Dėl UAB „Girkalnio kiaulių 
kompleksas“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, 4 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

2 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo įteikimo dienos.
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DĖL UAB „GIRKALNIO KIAULIŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI 
PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo UAB „Girkalnio kiaulių 
kompleksas“, esančios Bakaičių km., Girkalnio sen., Raseinių r., patikslintą paraišką (toliau – 
Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti dokumentus.

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 
(toliau – TIPK taisyklės), nuostatomis teikia pastabas:  

1. Tikslinti kvapo sklaidos skaičiavimus nurodant kvapo sklaidos modeliavimo įvesties 
duomenis.

2. Tikslinti Paraiškos XII dalies 30 p. informaciją nurodant, kaip užtikrinami Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-07-14 įsakymo Nr. 
D1-367/3D-342 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo“ 9 p. reikalavimai.

3. Vadovaudamiesi TIPK taisyklių 22.11 p. prašome pateikti ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo 
bei skleidžiamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams remiantis Lietuvos higienos 
normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“ 2 p. reikalavimais bei Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo 
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ 1 p., 7 p. nuostatais. Tuo pačiu patikslinant 
ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo bei skleidžiamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės 
aktų reikalavimams ties ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis bei pateikiant planą su 
pavaizduotais kvapų šaltiniais.

4. Prašome pateikti su vykdoma ūkine veikla susijusį triukšmo matavimo protokolą, 
pagrindžiantį skaičiavimuose priimtą pašarų transporterio skleidžiamo triukšmo lygį (8 priedas).

5. Paraiškoje atsakant į NVSC Kauno departamento 2020-06-09 rašte Nr. (2-11 14.3.12 E)2-
30017 teiktą pastabą Nr. 3 apie Pareiškėjui nustatytą sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydį 
pateikta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. birželio 28 d. rašto 
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Nr.1SD-2276-(8.) kopija „Dėl sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo“. Rašte nurodoma, jog 
Nacionalinė žemės tarnyba neturi teisinio pagrindo nustatyti sanitarinę apsaugos zoną žemės 
sklypams esantiems 1500 m atstumu nuo kiaulių komplekso. Papildomos informacijos apie ūkinei 
veiklai nustatytas ir patvirtintas SAZ ribas Paraiškoje nepateikta.

Prašome pateikti dokumentus pagrindžiančius Paraiškoje nurodomą informaciją, jog „SAZ 
riba, pagal 2019 – 06 – 28 Nacionalinės žemės ūkio tarnybos prie žemės ūkio ministerijos raštą Nr. 
1SD-2278-(8) Dėl sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo (priedas Nr. 10), nustatoma 500 m.“

2019 m. birželio 6 d. Nr. XII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymo 4 priede pastatams, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su prie jų esančiais mėšlo ir srutų 
kaupimo įrenginiais arba be jų, yra nurodytas sanitarinės apsaugos zonų dydis. Pastatams, kuriuose 
laikomi ūkiniai gyvūnai (kiaulių nuo 500 sutartinių gyvulių) reglamentuotas sanitarinės apsaugos 
zonos plotis – 1500 m. Pažymime, jog SAZ dydis gali būti sumažintas arba padidintas planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo procesų metu įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės 
sveikatai. 

UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“, esančios Bakaičių km., Girkalnio sen., Raseinių r., 
patikslinta paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, 
laikinai vykdanti Kauno departamento direktoriaus funkcijas                                     Asta Liubinaitė                                                                                            

I. Drukteinienė, tel. (8 37) 33 16 82, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
K. Klepeckienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt
I. Jakštytė, tel. (8 37) 33 16 82, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt
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